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VEKSØ BORGERLAUG 
Arbejdsprogram og fokusområder  

2020-2021 
 

Baggrund 

Formålet med Arbejdsprogram og fokusområder for 2020-2021 er at fungere som le-
detråd for Borgerlaugets arbejde i perioden.  

Dokumentet er struktureret med følgende afsnit:  

1. Samarbejdet internt i Borgerlauget 

2. Borgerlaugets rolle som samlende kraft i Veksø 

3. Borgerlaugets rolle som medspiller til Egedal Kommune 

4. Udvikling af Veksø 

 

1. Samarbejdet internt i Borgerlauget 

Borgerlauget repræsenterer hele byen og opererer med konsensus. For at det skal 
kunne fungere optimalt og for at byens borgere reelt kan føle sig godt repræsenteret, 

er det vigtigt at hele byen reelt er repræsenteret. Dels skal alle boligforeninger så vidt 
muligt deltage, når der tages beslutninger, og dels skal de forskellige befolknings-

grupper så vidt muligt være godt repræsenteret (unge, børnefamilier, ældre, pensio-
nister, m.v.).  

Det er desuden vigtigt, at Borgerlauget bruger tiden bedst muligt – ikke mindst ved 

bestyrelsesmøderne. Det er vigtigt at arbejdet prioriteres, og at tiden under møderne 
bruges bedst muligt.  

Borgerlauget vil: 

• Suppleanter: Alle foreninger opfordres til at deltage aktivt i Borgerlauget, og til at 
udpege en suppleant. 

• Arbejdsgrupper: Antallet af arbejdsgrupper justeres løbende, så der kun er ar-
bejdsgrupper, hvor der er stor aktivitet og bred interesse, der opretholdes.  

 

2. Borgerlaugets rolle som samlende kraft i Veksø 

Borgerlauget skal fokusere på at være en samlende kraft i Veksø, som hjælper med at 
sikre, at der er liv og aktivitet i byen. Borgerlauget skal være garanten for Veksø som 

bysamfund med aktivt foreningsliv og gode rammer for udfoldelse for byens borgere. 
Borgerlauget skal fokusere på de sager, som er vigtigst for flest af byens borgere. 
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Borgerlauget vil: 

• Overblik over arrangementer: Borgerlauget sørger for i samarbejde med forenin-
gen Veksø By Arrangementer, at der er et godt overblik over de traditionelle fælles 

arrangementer i byen (Veksøs Årshjul), og hjælpe med til at sikre, at der ressour-
cer til gennemførelse og god opbakning og deltagelse i arrangementerne.  

• Veksø-listen: Borgerlauget administrerer i samarbejde med foreningen Veksø By 
Arrangementer et fælles forum (mailliste) for repræsentanter for byens foreninger. 

• Koordinering af arrangementer: Der gennemføres et årligt møde med de øvrige 

foreninger.  

 

2.1. Kommunikation og formidling 

Der er et rigt foreningsliv i Veksø og som konsekvens heraf mange aktiviteter. Disse 

koordineres i stigende grad via det tværgående samarbejde mellem byens foreninger, 
og de formidles på forskellig vis til byens borgere og andre potentielle deltagere, fx 

via facebooksider, hjemmesider, opslag, mails og møder. 

Det er dog muligt at forbedre koordinationen og formidlingen af kendskabet til Veksø 
og af foreningsarbejde og aktiviteter yderligere. 

Borgerlauget vil: 

• Nedsættelse af kommunikationsgruppe: Som led i det årlige koordinationsmøde 

med de øvrige foreninger foreslås nedsat en arbejdsgruppe med det formål at 
koordinere kommunikations- og formidlingsaktiviteter. Udover foreningsrepræ-
sentanter kan også repræsentanter fra relevante informationskanaler deltage. 

 
• Præsentation af Veksøs foreninger: Der afholdes et årligt møde, hvor alle for-

eninger i Veksø præsenteres for nye og gamle borgere i Veksø. 
 

• Velkommen til Veksø!: Der udarbejdes velkomstmateriale, som kan formidles til 
nye beboere i Veksø, fx i form af en lille folder med links til foreninger og anden 

information. Der eksisterer allerede lokalt materiale, som der kan tages ud-
gangspunkt i mhp. at udarbejde et fælles Veksø-materiale, som kan tilføjes lo-

kale informationer fra fx den lokale grundejer- eller andelsboligforening. 
 

• Information om Veksø Borgerlaug og hvad der sker i Borgerlauget:  Med afsæt i 

årsberetningen fra Repræsentantskabsmødet udarbejdes et kort skriv, som be-
styrelsesmedlemmerne kan anvende på de respektive generalforsamlinger for 
at skabe øget opmærksomhed om arbejdet og indsatsen i Veksø Borgerlaug. 

 

3. Borgerlauget rolle som medspiller til Egedal Kommune 

Borgerlauget er Veksøs ansigt udadtil i forhold til kommunen. Vi skal være en positiv 
medspiller i forhold til kommunen, når det er muligt, og vi skal levere saglig konstruk-

tiv kritik, når det er nødvendigt. Vi skal holde fast i vores gode position, hvor man 
ved, at hvis man spørger Borgerlauget, så spørger man hele Veksø.  
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Borgerlauget vil: 

• Høringer: Vi skal deltage aktivt i de høringer, som er relevante for Borgerlauget. Vi 
skal prioritere høringsarbejdet i forhold til sagernes betydning for Veksø by.  

• Vælgermøde: I forbindelse med Kommunalvalget i november 2021 vil Borgerlauget 
arrangere et vælgermøde i Veksø Hallen. 

 

4. Udvikling af Veksø 

Veksø Borgerlaug har besluttet en række pejlemærker og fokusområder for dets ar-
bejde for at fremme Veksø og Veksøs interesser i Egedal Kommune.  

Overordnede pejlemærker: 

▪ Veksø skal være indbydende og velfungerende 

▪ Veksø skal have endnu flere gode tilbud til byens borgere 

▪ Veksø skal have plads til flere borgere 

 

De konkrete aktiviteter kan inddeles i tre typer, alt efter hvilke ressourcer, som kræ-
ves til deres gennemførelse: 

A. Opgaver som kun kommunen eller andre kan løfte, og hvor vores opgave er at 

arbejde for, at det kommer til at ske. 

B. Opgaver vi selv kan løfte med hjælp/økonomi fra kommunen eller andre, dvs. 

vores opgave er dels at finde penge, dels at sørge for gennemførelse af aktivi-
teten. 

C. Opgaver vi selv kan løfte uden videre med de ressourcer vi har i Borgerlauget 

og i Veksø. 
 

Vi vil tilstræbe at have en balance af forskellige typer, således at planens gennemfø-
relse afhænger både af engagement i Veksø og af et godt samarbejde med kommu-

nen og andre aktører. 

 

4.1. Vedligeholdelse og forskønnelse 

Veksø kan komme til at fremstå mere indbydende, hvis der gøres en indsats for at 
sikre at byen vedligeholdes bedre. Her tænkes især på pleje af grøftekanter, ukrudts-

bekæmpelse og vedligeholdelse af flisestier. Derudover ønsker vi at prioritere et par 
konkrete projekter til byens generelle forskønnelse.  

Borgerlauget vil: 

➢ Arbejde aktivt for at forbedre vedligeholdelsen af byens fælles fortove, grønne 
fællesarealer og grøftekanter. Vi vil konkret:  

o Tage kontakt til Materielgården i Egedal Kommune for at sikre en mere 
jævnlig vedligeholdelse af vejkanter o.l.  

o Deltage i Danmark Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. 

o Bede alle medlemsforeninger om at arbejde for at sikre god vedligehol-
delse af de arealer, som de eller deres medlemmer er ansvarlige for. 
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➢ Arbejde for en afklaring i samarbejde med Egedal Kommune om ”gadekæret” 
ved Veksø Skole, hvad skal der ske med det? 

➢ Gennemføre et årligt blomsterløg-projekt, hvor der indsamles ”brugte” blom-

sterløg ved REMA 1000, som derefter plantes rundt om i byen.  

➢ Arbejde for et godt ’torvemiljø’ i Veksø i ”bymidten” omkring pizzeriaet. Vi vil 

konkret:  

o Undersøge mulighederne for Kræmmermarked/loppemarked. 

 

4.2. Stier og rekreativ adspredelse 

Det vil være positivt for Veksøs borgere, hvis der etableres flere stier omkring Veksø, 
til hundeluftning, gåture og motion. Derudover vil der med fordel kunne etableres 

flere ”seværdigheder” i form af bænke, udkigsposter og lignende. 

Borgerlauget vil: 

➢ Arbejde for flere naturstier omkring Veksø i samarbejde med lodsejere og Ege-

dal Kommune. Vi vil konkret: 

o Arbejde for, at der etableres en mere permanent sti omkring Brøns Mose. 

o Indgå i dialog med Egedal Kommune omkring etablering af stier i forbin-
delse med Værebro Ådal-fredningen. 

➢ Arbejde for etablering af flere bænke i og omkring Veksø – især hvor der er god 
udsigt, eller hvor gangbesværede ofte færdes. Vi vil således udarbejde en plan 
for, hvor det ville være ønskeligt med bænke, og herefter undersøge mulighe-

derne for etablering af sådanne bænke (kommune, erhvervsdrivende, Faste-
lavnsforeningen).  

 

4.3. Trafik og p-pladser 

Som I alle andre byer, så er Veksøs trafikforhold væsentlige for at byen samlet set er 

velfungerende. Trafikken skal flyde både godt og sikkert for både borgere og trafikan-
ter, og der skal være gode parkeringsmuligheder for bilerne.  

Borgerlauget vil:  

➢ Indgå i dialog med Egedal Kommune vedrørende trafikforbedringer i Veksø, fx 
etableringen af flere P-pladser syd for banen, jf. også Trafikplanen, som er ud-

arbejdet af Borgerlaugets Trafikgruppe.  

 

4.4. Boliger  

Der er brug for flere boliger i Veksø i blandede boligområder bestående af både et-
plans- og familieboliger eller bofællesskaber, enten nord for Veksø eller syd for banen. 

Etplanshuse til fx ældre beboere vil gøre det muligt at fraflytte sit hus i Veksø og der-
ved give plads til børnefamilier. Som i det øvrige Veksø bør der være både ejer-, an-
del- og lejeboliger. 

Behovet for flere boliger skal ses dels i lyset af Veksø ønske om at bevare et tilstræk-
keligt befolkningsgrundlag for at kunne bevare institutioner og skole, dels for at imø-

dekomme det regionale ønske om at udvikle stationsnære bysamfund.  
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Borgerlauget vil: 

➢ Indgå i aktiv dialog med Egedal Kommune om bygning af flere boliger i Veksø, 
bl.a. som led i implementeringen af Egedal Kommunes Planstrategi 2019 og 

Kommuneplan 2017.  

o Nedsætte udvalg for at tage mere hul på opgaven, herunder at få kom-

munens opmærksomhed og sikre indflydelse i processen i samarbejde 
med både politikere og embedsmænd. Udvalgets arbejde skal afspejle de 
holdninger til byudviklingen, der er i Veksø. 

o Sørge for at de nye boliger bliver pæne og bevarer Veksøs særkende, 
dvs. i tråd med tankerne bag Veksøs første udbygning, og således at 

Veksø forbliver en velfungerende og sammenhængende by.   

 

 

Vedtaget af Veksø Borgerlaugs bestyrelse den 31. august 2020 

 

 


